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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

À = Pateikimo terminai    ´ = Terminai (jei prašoma)    6 = Tekstas dar nepriimtas, galimi terminai

1. Trečiasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««III)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas bendras dokumentas

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais visų Parlamento narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

3. Antrasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««II)
Visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies keičiama Tarybos pozicija; balsavusių narių balsų dauguma
patvirtinama Tarybos pozicija

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių keitimas
Visų Parlamento narių balsų dauguma priimami pakeitimai
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl sprendimo

5. Pirmasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««I)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais balsavusių narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra («)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

- Kita (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešimai savo iniciatyva, prašymai atšaukti nario imunitetą)
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl rezoliucijos arba dėl sprendimo
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1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

96 À • Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės
apsaugos teisių įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių
įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

[2021/2620(RSP)]

142 • Valstybių narių priemonių koordinavimas augant COVID-19 atvejų skaičiui
Europos Sąjungoje

Komisijos pareiškimas

[2021/2984(RSP)]

73 À • Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

Pranešimas: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Pranešimas dėl Europos svarbiausiųjų žaliavų strategijos

[2021/2011(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

78 À • Finansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės
programos įsigaliojimą

Pranešimas: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Pranešimas dėl Finansinio reglamento peržiūros atsižvelgiant į 2021–2027 m.
daugiametės finansinės programos įsigaliojimą

[2021/2162(INI)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas
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82 • ES sporto politikos vertinimas ir galimos ateities perspektyvos

Pranešimas: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Pranešimas „ES sporto politikos vertinimas ir galimos ateities perspektyvos“

[2021/2058(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

71 À • ES vaistų strategija

Pranešimas: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Pranešimas dėl ES vaistų strategijos

[2021/2013(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)
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